
Protokoll fört vid Västerås schackklubbs årsmöte 2005-02-17 
 
Närvarande: Anders Eriksson, Jan Eriksson, Daniel Hermansson, Stefan Hildingstam, Urban 
Lundbäck, Karl Magnusson, Rasmus Myklebust, André Nilsson, Lars Nilsson, Bertil 
Norberg, Johan Norberg, Johan Nordebrink, Elov Peterson, Lars Svahn, Sture Tykosson. 
 
§1 Ordförande Jan Eriksson hälsar välkommen och öppnar mötet klockan 18.45 
 
§2 Dagordningen och kallelse till mötet godkändes. 
 
§3a Till ordförande utsågs Jan Eriksson. 
 
§3b Till sekreterare utsågs Bertil Norberg. 
 
§3c Till justeringsmän utsågs Karl Magnusson och Rasmus Myklebust. 
 
§4 Genomgång av verksamhetsberättelse för 2004. Jan Eriksson kommer att 

komplettera verksamhetsberättelsen med ytterligare tävlingsresultat. Jan 
Eriksson utreder om Robert Granath är hedersmedlem. Den ekonomiska 
ställningen framgår av resultat- och balansräkningen. Den prognos som gjordes 
vid årsmötet 2004 har i det närmaste infriats.  

 
§5 Bokföringen för 2004 godkändes av revisorerna som föreslog att styrelsen och 

dess kassör beviljas ansvarsfrihet för år 2004. 
 
§6 Årsmötet beviljade styrelsen och dess kassör ansvarsfrihet för år 2004. 
 
§7 Inga motioner eller förslag hade inkommit. 
 
§8 Årsmötet beslutade att inga arvoden till styrelsens medlemmar skall utbetalas. 
 
§9 Följande val av funktionärer gjordes: 
 

Ordförande 1 år: Jan Eriksson  
Kassör 1 år:  Rasmus Myklebust  
Styrelseledamöter 1år:  Urban Lundbäck, Ishan Saner, kvarstår från år 2004 
Styrelseledamöter 2 år: Lars Nilsson och Lars Svahn 
Styrelsesuppleant 1 år: Stefan Hildingstam, Bertil Norberg och Erik Norberg 
Revisorer 1 år: Sven Eriksson och Sture Tykosson  
Revisorssuppleant 1år: Elov Peterson  
Seniorlagledare 1år: Jan Eriksson 
Juniorlagledare 1år: Karl Magnusson  
Kadettlagledare 1 år: Erik Janse 
Ledare, torsdagar 1 år: Anders Eriksson 
Tävlingskommité 1 år: Anders Eriksson och Karl Magnusson 
Rankingbokförare 1 år: Ingvar Larsson  
Valberedning 1 år: Urban Lundbäck och Bertil Norberg 
 
Övriga ledare/tränare för ungdomar måndagar, tisdagar och onsdagar utses av 
styrelsen.i förekommande fall.  



§10 Verksamhetsplanen diskuterades 
Tävlingsverksamhet och andra aktiviteter bibehålls som tidigare.  
Schack 4:or skall inbjudas till sportlovsschack, påsklovsschack och 
höstlovsschack som skall arrangeras under en dag vid dessa lov.  
Årsmötet diskuterade André Nilssons förslag om att återuppliva den tidigare 
verksamheten med att erbjuda duktiga, talangfulla ungdomar att ingå i ett 
länslag. André var ledare för länslaget för några år sedan och reste runt med 
ungdomar till olika tävlingar som t ex SM, ordnade lägerverksamhet, träningar 
etc. Detta gav som bekant goda resultat. Ungdomarna som var med fortsatte att 
spela schack och utvecklades till duktiga schackspelare.  
Det som krävs är då att ledare kan ställa upp och följa med ungdomarna till olika 
tävlingar. Detta är fråga som styrelsen skall behandla. André kan vara 
koordinator  på klubbnivå till hösten-05. 
Johan Nordebrink tog upp en diskussion om att försöka få Johan Eriksson och 
Jonas Eriksson att spela för vår klubb eftersom de bor i Västerås. Då skulle VSK 
kunna bli ett permanent elitserielag inom kort.  
Årsmötet var överens om att Västerås schackklubb skall ha som målsättning att 
snarast möjligt ha ett elitserielag och att Johan Eriksson och Jonas Eriksson 
återvänder för spel i klubben. 

 
 
§11  Johan Nordebrink föreslog att 1:a lagsspelarna skall få ett tävlingsbidrag på 

150:- per spelad rond från och med hösten 2005. 
Årsmötet beslutade att bifalla Johans förslag och utvärdera det under en 
ettårsperiod. Johan sköter administreringen kring detta. 
Årsmötet beslutade att ersättning för övriga tävlingar bibehålls som tidigare. 

 
§12 Årsmötet beslutade följande medlemsavgifter: 

Medlemsavgiften för ungdomar upp till 12 år är 25:- 
Medlemsavgiften för juniorer 13-20 år är 100:- 
Medlemsavgiften för seniorer är 200:- 

 
§13 Till firmatecknare utsågs Jan Eriksson och Rasmus Myklebust var för sig. 
 
§14 Övriga frågor.  
 Årsmötet beslutade att, från årets bokrea, köpa in c:a 30 exemplar av Jesper 

Halls bok ”Träna schack med Jesper Hall”. Anders Eriksson ordnar detta. 
 Årsmötet diskuterade frågan om att VSK i framtiden skall kunna arrangera 

någon form av turnering. Frågan hänvisas till kommande styrelsemöten. 
Uppföljning av årsmötesfrågorna tas upp i kommande styrelsemöten. 

 
§15  Mötet avslutades. 
  
 
 Sekreterare  Justeras  Justeras 
 
 
 
 Bertil Norberg Karl Magnusson Rasmus Myklebust 


